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ـ:المقدمھ   
 

صالة و السالم على من ال نبي بعدهالسالم  علیكم ورحمھ اهللا و بركاتھ و ال  

  اخوتي ال اطیل علیكم بالمقدمھ

  لبرامجك التي برمجتھا في setup موضوعنا ھو كیف تعمل 

Visual studio 2005 

  ایا كانت لغة البرمجھ التي استخدمتھا 

 سواء كانت 

Visual basic.Net 

 #Cاو 

 #Jاو 

 ++Cاو 

  )ASPمع مراعاة ان ھناك اختالف بسیط بالنسبھ للـ(   ASP.Netاو حتى 

  و لندخل في صلب الموضوع اخوتي 
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 Visual Studio 2005ـ افتح برنامج :اوالًُ 

  
 Projectو سیظھر لك تفرع اختر منھ   Newو اختر االمر   Fileـ افتح قائمة :ثانیًا 
  Ctrl + Shift + Nاو اضغط في لوحة المفاتیح على  
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ـ:ستظھر لك نافذة كالتالي   

 

 Setup and Deploymentو اختر منھ االختیار  Other Project Typeاذھب الى االختیار 

و من ثم اضغط ) Setup Wizard  )2ثم اختر  1كما ھو مبین في الصوره و موضح علیھا بالرقم 
  كما في الصوره) Ok  )3او اضغط على زر   Enterمفتاح 

  ستظھر لك نافذة كالتالي

 Nextاضغط التالي 

    Enterاو اضغط على زر 

  من لوحة المفاتیح
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  ـ:ستظھر لك نافذة كالتالي 

   

اذا كان البرنامج الذي عملتھ من نوع ( ـ كما ھو موضح في الصوره : 1اختر االختیار االول 
windows application (  

  تالیھلننتقل الى الشاشة ال  Nextثم اضغط على زر 

  الضافة البرامج التي ترید تحزیمھ  Addاضغط على 

  بعدد الملفات التي  addنغط (  كافة الملفات التابعھ لھمع 

  ) setupنرید ان نضیفھا مع الـ 

  التنفیذي للمشروع ولیس السورسالملف  نضیف** 

  باالضافھ اذا كانت لدیك ارتباطات اخرى ملفات اخرى

  اضفھا جمیعًا 

 Nextو بعد االنتھا اضغط على 
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 Finishاو اختر   Enterشاشھ تخبرنا بانتھاء التجھیزات اضغط على  ناستظھر ل

 

  ستظھر لك الشاشة التالیھ  Finishوبعد ان تغضط على زر 
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 File On Target Machineالتابع للـتفرع    User’s Desktopنضغط على 

 Create Newو من ثم نضط في المساحھ الفارغة المجاوره بزره الفاره االیمن و نختار 
Shortcut 

 

و ستظھر لنا نافذه نختار منھا الملف الذي نرید ان نضیفة الى سطح المكتب كإختصار اختر الملفات 
  الذي تریدھا

 Okثم اظغط 

  كرر نفس الخطوات للملفات التي ترید ان

  داء تضیفھا لقائمة اب

User’s Programs Menu 
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  )وقت التحزیم  حان( Setupالوقت لعمل برنامج  حان اذن االعدادات  ھل انتھیت من جمیع

سیظھر لك اسم  Build (Setup1*)او االمر   Build solutionاختر االمر   Buildمن قائمة 
 Setupالمشروع الذي سمیتھ انت و لیس 

 

عند بدایھ  Setupاذھب الى المجلد الذي كونت فیھ ملف  لتأكدل مشروع جاھز والاالن اصبح و 
  افتح المجلد setupتكوین مشروع 

   !!!بداخل ھذا المجلد؟ماذا وجدت افتح المجلد   Debugو من ثم اختر المجلد 
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  ) setupمبروك لقد نجحت في عمل ( اذن استطیع ان ابارك لك االن  setupملف على شكل 
 ....سطح مكتبي الغیر مرتب ولو انني رقعتھ ببعض الصور ولكن اعذروني على ** 

سیظھر لك اختصار في سطح المكتب و اختصار في  التحمیلحمل الملف و بعد االنتھا من االن 
اضافة و  ضمن باقة برامجموجود  اسم برنامجكقائمة ابداء لیس ھذا فقط و انما ایظًا ستجد ان 

  ـ :و تستطیع ازلتة بكل سھولھ ازالھ البرامج في لوحة التحكم 
  visual studio 2005اریت السھولھ التي قدمت لك 

  ـ:حظھ بسیطھ اود ان اقدمھا لك و ھيولكن ھناك مال
بجھاز ال یوجد بھ  Net.الذي عملتة اواي برنامج   Setupلن تستطیع تحمیل او تشغیل برنامج الـ

.Net Frame Work ن تحمل ا علیك لذالك یجب برنامجك لن یعملFrame Work   في الجھاز
 Net.تبعك او اي برنامج اخر مبرمج بواسطھ احدى لغات   Setupقبل ان تشغل برنامج الـ

او من نفس سیدي التحمیل الذي   Microsoftمتوفر في النت و تستطیع ان تنزلھ من موقع وھو 
  visual studio 2005 برنامج حملة منھ
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  تم بحمد اهللا


